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[409] 1 9 * 1 ־ א ״ נ ש ח  חוק הנכים (תגמולים ושיקום)(תיקון מסי 16), ה

, בסעיף 7ג(א), המלים תיקיו סעיף דג  1. בחוק הנכים (תגמולים ושיקום), החשי״ט-1959 [נוסח משולב]1
 ״והיא נכות משולבת של תיפקודי היציבה וההליכה, מסוג שנקבע בתקנות״ - יימחקו.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 שסד בל תגמוליו עם התוספות לפי חוק זה, למעט לפי סעיף
 דא(א) ולפי סעיף 7(ד), לא תעלה על השכר הקובע.״

 התוצאה הינה כי נכים קשים אחרים, כגון פגועי ראש,
 בעלי כוויות קשות ואחרים, מופלים לעומת הנכים בתיפקודי
 ההליכה והיציבה. מוצע להחיל את תוספת התגמול על כל
 נכה שדרגת נכותו אינה פחותה מ־50%, הכל כפי שנקבע

 בסעיף דג(א).

 סעיף דג(א) לחוק הנכים(תגמולים ושיקום), התשי״ט-
 1959 [נוסח משולב], קובע לאמור:
 ״תופפת לנכה בגיל 55 ויותר

 דג. (א) ״נכה בן 55 שנים או יותר, שדרגת נכותו אינה
 פחותה מ־50%, והיא נכדת משולבת של תיפקודי היציבה
 וההליכה, מסוג שנקבע בתקנות, תשולם לו תוספת לתגמוליו
 בהתאם לגילו, בשיעורים ובתנאים שייקבעו בתקנות, ובלבד

 י ס׳׳ח החשי׳׳ט, עמי 6ד2) התש׳׳ן, עמ׳ 152.
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 מתפרסמות בזה הצעות חוה מםעס ועדת העכורה והדווחה של הכנסת:

 חוק פיצויי פיטורים (תיקון מסי 15), החשנ"א-1991 [410]

, בסעיף ד(א), אחרי ״שקיבלה לאימוץ ילד״ יבוא  תיקון סעיף ד 1. בחוק פיצויי פיטורים, התשכ״ג-11963
 ״עד גיל שלוש עשרה״ ובמקום ״והתפטרה לפני שמלאו לו תשעה חדשים״ יבוא ״והחפטרה תור

 תשעה חדשים מיום שקיבלה את הילד לאימוץ״.

ר ב פ י ה ר ב  ד

 להסתגל לילד בלא תלות בגיל המאומץ. מוצע להעניק גם
 לאם המאמצת ילד עד גיל שלוש עשרה את הזכות לקבל

 פיצויי פיטורים כאשר היא מתפטרת לצורך סיפול בו.

 חבר הכנסת אברהם פורז

 מוצע להחיל תיקון דומה על אלמנות ואלמנים משדתי
 צבא קבע, שלגביהם חל חוק שירות הקבע בצבא־הגנה

 לישראל (גימלאות) [נוסח משולב], התשמ׳יה-1985.

 חברי הכנסת: נאוה ארד, שושנה ארבלי־אלמוזלינו,
 אלי בן־מנחה, רך כהן, יאיר צבן

 לפי המצב המשפטי הנוכחי, מי שילדה ילד והתפטרה
 תור תשעה חדשים כדי לספל בו וכן מי שאימצה ילד עד גיל
 תשעה חדשים והתפטרה כדי לטפל בו זכאית לפיצויי

 פיטורים.
 אימוץ ילד בגיל מבוגר מצריך תשומת לב לא קטנה מצד
 ההורים המאמצים ויש להקנות לאם המאמצת את הזכות

 י ם״ח יזתשכ׳׳ג, עמ־ 136־ התשנ״א, עמ׳ 101.

 תיקון סעיף 31

 תחילה ותחולה

 חוק שירות המדינה(גימלאדת)(תיקון מס׳ 30), התש׳ץ-
 1990, תיקן עוול שנעשה לאלמנים ואלמנות עובדי מדינה.
 לפני התיקון האמור היו זכאים אלה לקיצבת שאירים אם בן
 זוגם נפטר, אך כאשר יצאו לפנסיה נפגעו מכך שהתוק קבע
 תקרה לגימלה המשולבת (פנסיה ושאירים) שלא תהיה מעל

 90% משכרם ערב הפרישה.

 חוק שירות הקבע בצבא־המה לישראל (גימלאות) (תיקון מס׳ 6}> [411]
 התשנ״א-991ו

 1. בסעיף 31 לחוק שירות הקבע בצבא־הגנה לישראל (נימלאות) [נוסח משולב],
 התשמ״ה-4985 -

 (1) בסעיף קטן (א), פסקה (1) - תימחק.

 (2) במקום סעיף קטן (ג) יבוא:

 ״(ג) הוראות סעיף קטן (ב) לא יחולו לגבי בן־זוג הזכאי לגימלאות כפל,
 כאשר האחת היא קיצבת שאיר עקב פטירת בן־זוגו והשניה היא קיצבת

 פרישה.״

 2. תחילתו של חוק זה ב־1 בחודש שלאחר פרסומו ותחולתו מיום תחילתו גס לגבי מי שפרש
 לגימלאות לפני תתילתו.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 י ם׳יח התשמ״ה, עמי 142: התשמ״ז, עמ׳ : 88התשמ׳׳ח, עם׳ 44: החשמי׳ש, עפ׳ 10 ועכו׳ B5: התשנ׳׳א, עפ׳ 107.
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 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מסי 77), התש1״א-1991 [1412

 1. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ״ח-4968 (להלן - החוק העיקרי), בסעיף תיקון סעיף ד12טז1

 127טז1, במקום סעיף קטן (ו) יבוא:

 ״(ו) (1) מענק, לרבות מענק חלקי, בשיעור שנקבע לפי סעיף זה, ישולם גם למי
 שלא מתקיים בו התנאי שבסעיף קטן(ב<(1) ובלבד שלשכת שירות התעסוקה
 הפנתה אותו, תוך עשרים ואחד חדשים מיום שחרורו משירות סדיר, לעבודה
 נדרשת שהיא לגביו עבודה מתאימה כאמור בסעיף 127ז לחוק: ובלבד שאילו
 לשכת שירות התעסוקה לא היתה מציעה לו עבודה מתאימה הוא היה זכאי לדמי
 אבסלה. עבודה נדרשת לענין סעיף קטן זה תיחשב עבודה במקומות עבודה

 ובסוגי עבודה כמפורט.בלוח ט2:

 (2) השר, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, רשאי לשנות או
 להחליף את לוח ט2.״

 2. בתוספת לחוק העיקרי, אחרי לוח ט! יבוא:

 ״לוח ט2

 (סעיף .127טז1(0)

 רשימה של סוגי עבודה ומקצועות שהעבודה בהם תיחשב כעבודה נדרשת לענין סעיף
 127סז1(ו) לחוק:

 (א) במפעלי' תעשיה, מלאכה ותידלוק

 (1) עבודות מתכת -

 (א) מסגרות וריתוך
 (ב) חרטות וכרסום

 (ג) חשמלאות
 (ד) מכונאות

 (ה) מכשירנות
 (ו) משחיזנות

 (2) הלבשה -

 (א) חייטות ותפירה
 (ב) גזרנות

 (ג) תפירת עזר

י כ פ י ה ר ב  ד

 במטרה לעודד חיילים משוחררים להשתלב במעגל
 העבודה, בעבודה המוכרת כעבודה נדרשת וכדי להעניק
 להסדר, זה תוקף קבוע מוצע לעגן הזכות למענק בהוראות

 החוק.

 התיקון המוצע לחוק עניינו תשלום מענק לחייל משו
 חרר המועסק בעבודה נדרשת אף אם זו עבודה מתאימה

 עבורו.
 נושא זה היה מוסדר בתקנה שהותקנה מכח סעיף
 127םז1(ו) לחוק הביטוח הלאומי, שתוקפה פג בחודש

 ספטמבר 1990.

 ס״ח התשכ׳׳ח, עמ׳ 108ז החשנ׳׳א, עמ׳ 125.
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 (3) עבודות בלתי מקצועיות -

 עבודה בלתי מקצועית בתעשיית המזון והטקסטיל ובתעשיות אחרות, לרבות עבודה
 בתחנות דלק, הפעלת מכונות ועבודת נקימ ולמעט עבודה פקידותית.

 (ב) בבניין

 כל עבודה באתר בניה, למעט עבודה פקידותית

 (ג) בבתי מלון

 (1) מלצרות
 (2) טבתות

 (3) חדרנות
 (4) עבודה בלתי מקצועית, לרבות שטיפת כלים ועבודת נקיון ולמעט עבודה

 פקידותית

 (ד) באתרי גידולים חקלאיים ובתי אריזה

 עבודה בלתי מקצועית, לרבות עבודת נקיון ולמעט עבודה פקידותית

 (ה) שמידה כמוסדות היכוך.״
 חברי הכנסת: יהודה פרח, רן כהן, שולמית אלוני,
 שושנה ארבלי״אלמוזלינו, אורה נמיר, עמיר פרץ,

 יאיר צבן

 מתפרפמת כזה הצעת חוק מטעס ועדת החוץ והבמחון של•הכנסת:

 חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס׳ 22), התשנ׳׳א-1991 [413]

, יבוא:  החלפת סעיף 65 1. במקוס סעיף 65 לחוק השיפוט הצבאי, התשט״ו-11955

 ״התעללות 65. (א) חייל שהיכה אדם הנמצא במשמורת שהחייל מופקד עליה, או
 שהיכה חייל הנמוך ממנו בדרגה, או שהתעלל בהם בדרד אחרת, דינו ־ מאסר

 שלש שנים.

 >ב) חייל שהתעלל בחייל אחר, דינו - מאסר שנתיים.

 (ג) נעברה העבירה בנסיבות מחמירות, דין המתעלל - מאסר שבע
 שנים.״

 דברי הםבר

 סעיף 65 לחוק השיפוט הצבאי, התשט׳׳ו-1955, קובע "נוכח מקרי התעללות בצה״ל, מוצע לתקן את ההגדרה
 לאמור: של עבירת ההתעללות כדלקמן:

 ״התעללות 1. כמתעלל ייחשב לא רק הגבוה בדרגה, אלא גם
ד השווה בדרגה: ק פ ו  65. חייל שהיכה אדם הנמצא כמשמורת שהחייל מ

 עליה, או שהיכה חייל הנמוך ממנו בדרגה, או שהתעלל בהם 2. כאשר התעללות היא בנסיבות מחמירות, דין
 בדיד אחרת, דינו - מאסר שלוש שניס׳'• המתעלל - שבע שנות מאסר.

 חבר הכנסת דוד ליבאי
 ס׳׳ח התשט״ו, עמי 171¡ החשמ״ח, עמי 66¡ ה״דו התש״ן, עמ־ 293.
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